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 ملخص

دارس محافظة الك           إلى  تعرف  الهدفت الدراسة إلى     ديري م رك العالقة بين درجة ممارسة م
ين              للقيادة التحويلية والسلوك اإل    ة نظر المعلم دارس من وجه ك الم د  . بداعي الفردي لمعلمي تل وق

ن  تتكون ة م ة الدراس ة) ٣٥٨( عين ا ومعلم ة .معلم نولإلجاب ئل  ع ةة أس ل  ،الدراس م تحلي د ت  فق
امج  تخدام البرن ات باس صائيالبيان تخدام،)(SPSS اإلح م اس ث ت سابية حي طات الح  ، المتوس
ة، و ات المعياري لواالنحراف ون، ومعمعام اط بيرس ل االنا االرتب درج،  م دد والمت دار المتع ح

ة بدرجة متوسطة،           وأظهرت نتائج الدراسة     ادة التحويلي ين    أن المديرين يمارسون القي وأن المعلم
ائج الدراسة            ا أظهرت نت ردي بدرجة متوسطة، آم داعي الف سلوك االب ة   يمارسون ال وجود عالق

ة ةارتباطي طةو ، موجب صائيا  ،متوس ة إح ة ب ودال ادة التحويلي ين القي ا  ب ة  مجاالته ة متفرق األربع
اط          لمعلميندى ا ل الفردي   االبداعيسلوك  بين ال  و ،ومجتمعة ة معامل االرتب  .)515٠.( وآانت قيم

ائج    ى  آما أشارت النت ة      إل ادة التحويلي داعي           أن القي سلوك االب ة إحصائية لل ؤ متوسط ذو دالل  متنب
ين   دى المعلم ردي ل ر  نأو، )0.501(الف ة أآث ادة التحويلي اد القي ي  أبع ؤا ف داعي تنب سلوك االب ال

م  ،  )0.187(ي ر المثالالتأثييليه بعد ، )0.406( ة اإللهاميالدافعيةبعد  آان الفردي لدى المعلمين  ث
د  ةبع تثارة الفكري راء . )0.155( االس ة، وإج ن التوصيات العملي ة م ة بمجموع وأوصت الدراس

  .المزيد من البحوث المستقبلية
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Abstract 

The aim of this study was to examine the relationship between the 
degree of practicing transformational leadership by principals of AL-
Karak Governorate and their teachers’ individual innovative behavior. 
The sample of the study consisted of (358) teachers. In order to answer 
the research questions, data were analyzed by using (SPSS) software. 
Pearson correlation and multiple, stepwise regression were also 
computed. The results of the study have shown amoderate practice of the 
transformational leadership among principals of school, and amoderate 
practice of the individual innovative behavior among their teachers. The 
results of the study have shown also a significant, positive and moderate 
relationship between the degree of practicing transformational leadership 
as a whole and its dimensions and teachers individual innovative 
behavior with a correlation coefficient equals to (0.515). The results also 
indicated that transformational leadership is a moderate predictor with a 
statistically significance difference for Individual Innovative  Behavior 
(0.501), and the most predictive transformational leadership dimensions 
for teachers individual innovative behavior is inspiration motivation 
(0.406), followed by idealized influence (0.187), then intellectual 
stimulation (0.155). The study gave a number of recommendations for 
practice and future research. 

 
  مقدمة

ستمر،                   يش  إن العصر الذي نع    ر الم و بحق عصر التغي شرية، فه اريخ الب ليس له مثيل في ت
ة،                ة، واالتصاالت والمعلوماتي ة والتكنولوجي والتطورات المتسارعة في مختلف المجاالت العلمي

 مما جعلها تواجه وضعا       ، طالت معظم المنظمات   ،وقد أفرز هذا التطور المتسارع تحديات آبيرة      
ضمان             أصبحت الحاج  ،فريدا من نوعه   ه بنجاح ل ه، وتوجيه ة قيادت ر، وآيفي ى التغيي ة فيه ملحة إل

تمرار  اء واالس إن      .البق ر، ف ى التغيي ذه التطورات هو الحاجة إل شترك في ه ان العامل الم وإذا آ
ر،                        ذا التغيي ه ه ادة في إدارة وتوجي رات هو دور القي المبدأ الذي يجب االتفاق عليه تجاه هذه التغي

ى          ذلك أن جميع المنظمات    ادرة عل دة ق ادة جدي رات       بحاجة إلى قي ذه التغي ادة ه دار،    قي اءة واقت  بكف
والت         ى إدارة التح درة عل ديها الق ادة ل ى قي ة إل رة بحاج ات المعاص ي أن المنظم ذا يعن وه
تقرار  دم االس ديات وع رة التح سم بكث ذي ات صر ال ي الع تمرارية ف ق االس رات، وتحقي  والتغي

(Lower & Gardener, 2001).  
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ة          ونظر اء             ،ا لما للقيادة من أهمية في المجاالت المختلف ر من العلم ام الكثي د حظيت باهتم  فق
ذ       احثين من ذا                 أوالمفكرين والب ى عصرنا ه ام حت ذا االهتم م ينقطع ه دم العصور، ول ام     ،ق  حيث ق

العديد من العلماء والمفكرين في مجال اإلدارة بوضع العديد من النظريات التي تناولت موضوع                
ادة دءا،القي يم   ب ل العظ سمات والرج ات ال ن نظري رو م ة ، وم سلوآية والموقفي ات ال ، را بالنظري

رن العشرين    ي الق ي ظهرت ف ة الت ات الحديث ى النظري ادة  ،وحت ات القي ا نظري ق عليه ي أطل  والت
دة ة  ،الجدي ادة اإللهامي ة القي ا  ، آنظري ة أو الكاريزم ادة الجاذب ة ، والقي ادة التبادلي ادة ، والقي  والقي

ةالت ين       . (Kent, 1999) حويلي عا ب ا واس ت اهتمام ي نال ة الت ات الحديث ذه النظري ين ه ن ب وم
د وجد     (Lower & Gardner, 2000)الباحثين في السنوات األخيرة نظرية القيادة التحويلية فق

دور حول                في دراسة تحليلية أجرياها    ادة آانت ت أن واحدا من بين آل ثالثة أبحاث في مجال القي
ادة  ةالقي راد  .التحويلي ر لألف ل وتغيي ة تحوي ة عملي ادة التحويلي م فالقي شير االس ا ي تم ،وآم  فهي ته

ة ستقبلية للمنظم ة الم ضاح الرؤي ع   ، بإي ق م ا تتواف دة آلي ة جدي ة تنظيمي اد أنظم ى إيج ل عل وتعم
ارات             ،متطلبات العصر  ة مه اد ظروف عمل منتجة مع تنمي ى إيج  فالقادة التحويليون يعملون عل

 .(Ackoff, 1999)م بشكل مستمر موظفيه

ا    القيادة أهمية نظريةي لقد أدرك الباحثون في المجال التربو التحويلية، وعلى الرغم من أنه
احثين               لم تدخل في المجال    رن المنصرم، إال أن معظم الب سعينات من الق رة الت التربوي إال في فت

ال   ويين آأمث اثهم   -) Leithwood(، Hallinger)( ،Sergiovanni)(الترب ة ألبح ونتيج
وي -ودراساتهم المستفيضة ر   تكون إذ ، فقد نادوا باألخذ بها في المجال الترب ة  أآث ة   فاعلي ومالءم

ي تواجه المؤسسات       في مناخات رات، والتحديات الت المنظمات المعرفية والتعليمية في ظل التغي
روا   التعليمية، وتوقعوا أن القيادة التحويلية ستحقق نتائج متميزة في ذا المجال، واعتب ا   ه  ظهوره

اديمي  المجتمع  لحاجات استجابة بمثابة ة  الملحة  األآ ق  والداعي ة في   لتحقي المنظمات   أداء الفاعلي
 المؤسسات  أداء وتطوير  التحويلية إلصالح القيادة توظيف بضرورة المربون وآرغبة عبر عنها

   ).Hallinger, 2003(التربوية 
  

  اإلطار النظري

،  نسبيا في الفكر اإلداري الحديث    القيادة التحويلية من المفاهيم اإلدارية الحديثة      عتبر مفهوم ي
رن العشرين               ظهرإذ   امن من الق د الث وم في العق ذا المفه ام   ،ه دا ع الم    ) 1978( وتحدي د ع ى ي عل

، والذي قدم من خالله شرحا    )LEADERSHIP( في آتابه القيادة  ) Burns(السياسة األمريكي   
اد وم القي ي لمفه ل ف ي تتمث الي والت ي العصر الح ة الملحة ف ة العالمي ه الرغب د في ة، وأآ ة التحويلي

ادل                ى تب د عل ة  الحاجة الشديدة إلى قيادة ابتكارية مؤثرة تحل محل القيادة التقليدية التي تعتم  المنفع
  ).2004العمري، (

ات   نظر،لم يتفق المفكرون والباحثون على تعريف محدد للقيادة التحويلية        ا الختالف المنطلق
ه  ) Burns( الفكرية والفلسفية التي ينطلقون منها في تعريف القيادة التحويلية، فقد قدم برنز            تعريف

عملية دفع المرؤوسين وتنشيطهم نحو تحقيق : "على أنهاBurns, 1978) :19 (للقيادة التحويلية 
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ادة    ية والوصواألهداف من خالل تعزيز القيم العليا والقيم األخالق        ة الق ى مرتب م إل اس    ".ل به ا ب أم
)Bass, 1985: 17 (وق      " :فقد عرفها بأنها ائج في األداء تف ي تعطي نت نوع من أنواع القيادة الت

ات شيطها     ،التوقع ين وتن ات المرؤوس يع اهتمام الل توس ن خ ك م ون ذل ستوى  ،  ويك ق م وتعمي
ة من أجل ال             أإدراآهم للنظر إلى ما هو       اتهم الذاتي د من اهتمام ة    بع ام للمنظم   وعرف  ".صالح الع

ا ) 1996: 31الهواري، ( د          ":القيادة التحويلية على أنه ا القائ وم به ي يق ادة الت واع القي وع من أن ن
ة   نفسه  الوقت  تنمية الذاتية، والذي يروج في      لرفع مستوى التابعين من أجل اإلنجاز وال       لعملية تنمي

ات ا ". وتطوير المجموعات والمنظم ا) 140 :أ ، 2008،القحطاني(أم ا بأنه د عرفه ادة : "فق قي
ى إدارة                      درة عل اءة وق ر آف شكل أآث رات ب جديدة قادرة على االبتكار والتجديد والتعامل مع المتغي

  ".التحوالت وتحقيق االستمرارية

رى ريقتين   ) Burns, 1978( ي دى ط تم بإح ة ت ادة آعملي ة : أن القي ةالطريق  التحويلي
)Transformational Leadership( ، ة  أو ة  الطريق ، )Transactional Leadership(التبادلي

ز     -فالقيادة التبادلية    ة         -حسب رأي برن ر الملزم ة، وغي ة المؤقت ة المادي ى المنفع ة عل ة قائم  ،عالق
ة   ،تحدث بهدف تبادل المنفعة ضمن إطار موقف معين، أما القيادة التحويلية            فقد أآد فيها أن العالق

د والمرؤوسين عالق       ة،                   بين القائ ة المتبادل ة المادي يس المنفع ة، ول ة ثابت ى أسس أخالقي ة عل ة قائم
د                  سعى القائ يم األساسية للمرؤوسين، وي ات والحاجات والق ى المتطلب ا  وأنها مبنية عل  عن طريقه

اتهم           باع حاج ى إش ل عل م يعم ه، ث املين مع دى الع اهرة ل ة، والظ دوافع الكامن ى ال ول إل الوص
  . التغيير المنشودواستثمار طاقاتهم بهدف تحقيق

رق د ف ادة ) Burns( لق ي القي ريقتين ف اتين الط ين ه سلطة  ،ب ى ال ستند إل ة ت ادة التبادلي  فالقي
ة        د      واحت ،  والبيروقراطية القائمة على السلطة الشرعية داخل المنظم ة، وتؤآ وانين واألنظم  رام الق

وا  تماد بشكل آبير على نظام المكافآ     معايير العمل والمهام، واالع    أثير   ت والث اب بقصد الت  ب والعق
دافهم       أ آما   ، أداء المرؤوسين  في  من خالل إشباع حاجات     ،نها تساعد األفراد في الوصول إلى أه

ى        ات أعل ق حاج ى تحقي رك إل عيا للتح سان س د اإلن ى عن ستوى األدن ات الم ادة  . ورغب ا القي أم
ا        ل العلي ز المث ق تعزي ن طري شطهم ع ين وتن دفع المرؤوس ا ت ة فإنه ة   و،التحويلي يم األخالقي الق

ه، ويعمل        ،آالحرية والعدالة والمساواة  املين مع دى الع ة ل درك الحاجات الكامن  فالقائد التحويلي ي
ادة،    وبذلك يتم تحوي،  إشباع الحاجات العليا لديهم   إلى  يسعى   و ،على استثارتها  ى ق ل المرؤوسين إل
م        ووآالء للتغيير، فالقادة التح    ،القادة وسطاء أخالقيين  ويصبح دور    املين معه دعمون الع ويليون ي

ة، وم     ن األخالقي ددة م ل متع ر مراح ذون  عب م يأخ ات، أي أنه سمو بالحاج اعهم  ن ال دي أتب  بأي
ادة    شير     (Burns, 1978)ليصبحوا في مستوى ق صدد ي ذا ال ى أن  ) Ciulla, 1998(، وفي ه إل

ع   عمل الجزء األآثر جاذبية في نظرية برنز هو أن     ى رف د عل ى    أتباع  مستوى القائ ه وتحويلهم إل
  .قادة

و   آل من  طور  اس وافولي ة    Bass & Avolio, 1994)(  ب ادة التحويلي ة القي ى  نظري ا  إل  م
لت  هوص ر  إلي صرنا الحاض ي ع ى    ، ف ك عل ي ذل دين ف ز أ معتم وذج برن ادة  ) Burns( نم للقي
  :أبعاد أربعة القيادة التحويلية من تتكون و،التحويلية
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ادة التحويل ،ووفقا لهذا البعد: Idealized Influenceالتأثير المثالي  .١ لوآا  وي  يسلك الق ن س
دوة و يع ه ق رون في ه،  أتب ذى ب ا يحت و نموذج ه المرؤوس ويلي  ويحاآي د التح ى القائ ن، فيحظ

ك                     ا، ويتطلب ذل م عاطفي ادتهم والتطابق معه اة ق سعون لمحاآ بإعجاب وثقة التابعين الذين ي
اب     ات الت ار حاج ذ باالعتب ويليين األخ ادة التح ن الق م   م ى أت وا عل اتهم، وأن يكون عين ورغب

  .االستعداد لتقديم التضحية بالمكاسب الذاتية لصالح اآلخرين والمنظمة

ى سلوآيات     و Inspiration motivation: الدافعية اإللهامية .٢ د عل ذا البع د   يرآز ه القائ
ابعين        ام الت ة، ويحدث                التي تعمل على تحفيز وإله ى وقيم الهم ذات معن من خالل جعل أعم

ابعين حب التحدي والحماس                ذ  لك عندما يتصرف القائد التحويلي بطرق تشجع وتثير في الت
   .حقيق األهدافتفي المشارآة والتفاؤل، وإتاحة الفرصة لهم في 

ردي .٣ ار الف ة  و: Individualized consideration االعتب د مجموع ذا البع ضمن ه يت
ا اال           ابعين     السلوآات التي يستطيع القائد التحويلي من خالله ام الشخصي بالت  والتعرف   ،هتم

م،    وإدراك الفروق الفردية بينهم لتطوير    ،حاجاتهم ورغباتهم إلى   هم واالرتقاء بمستوى أدائه
و يعمل آناصح وموجه               إذ   يتعامل القائد التحويلي مع المرؤوس آإنسان وليس آموظف، فه

  .ومدرب لهم، ويرشدهم لتحقيق المزيد من النمو والتطور

تثارة ال .٤ ةاالس د      :Intellectual stimulation فكري صرف القائ د  يت ذا البع ا له ووفق
داعي   ر اإلب شجيع التفكي ق ت ابعين عن طري ر الت ر تفكي ة تثي ويلي بطريق ديهم،التح ث  ل  بحي

ار    ي األفك ن خالل تبن ك م ي األداء، وذل ز ف داع والتمي و اإلب ودهم نح ون جه م يوجه يجعله
 .اليب التقليديةي ذلك عن األس المشكالت مبتعدين فساليب المبتكرة  في حل واأل،اإلبداعية

اد و وم القي ا مفه ة بمجمله اد األربع ذه األبع ل ه ة، وتمث اة التحويلي شار إليه ادة ي تبانة القي  باس
ددة الع ل متع ضمن Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)وام ي تت ، والت

ئلة   ن األس ة م ي مجموع ستجيبين للدر الت يم الم ون    توضح تقي راد معين ا أف رض به ي يع ة الت ج
 . سلوآيات تشير إلى أبعاد القيادة التحويلية لتوضيح العالقة بين االستجابات وأداء القائد

د  ل دأت ق ات في عصرنا الحاضر  ب ا   - المنظم ة ومنه البحث عن طرق    - المنظمات التربوي
ة  و، اإلبداع لزيادة قدرتها على ة جديد وأساليب داع عملي دة    ع ال تقتصر  اإلب ق سلع جدي ى خل  أو ،ل

ا  ،تقديم خدمات جديدة   ة              وإنم ة تتضمن المنظم ة متكامل شمل عملي داها لت ا  تتع ا من       بأآمله ا فيه  بم
ة   ات تنظيمي ة عملي داع  .وإداري هأب  ويعرف اإلب ة ": ن ي العملي ا يترتب  الت رة ظهور  عليه  أو، فك

ا  جديدة خدمة أو، منتج أو، ممارسه ل  من  يمكن تبنيه املين  قب ة ا في  الع يهم  فرضها  أو ،لمنظم  عل
رار،  أصحاب قبل من ا  يترتب  بحيث  الق وع  إحداث  عليه ر    ن ة  في  من التغيي ات  أو،  بيئ  أو،  عملي

در  من  مزيج: "آما يعرف بأنه   ).٢٨٣،  ١٩٩٩ هيجان،( المنظمة مخرجات  واالستعدادات  تاالق
ة مناسبة    في وجدت إذا التي الشخصية والخصائص ات  ترقى  أن يمكن  بيئ ة ال بالعملي ؤدي  عقلي  لت

ى ائج إل دة ةيلأص نت واء ومفي رد اترلخب س شرآة أو، الف ع أو، ال الم  أو،المجتم روان ("الع ، ج
٢٢، ٢٠٠٢(.  
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ة  ذه الدراس وذجاألوتوظف ه تريت نم سون وس ه آلي ذي قدم  ,Kleysen & Street ال
داعي،   ) (2001 سلوك اإلب ي ال و ف وأوه مولي ذنم دد ج ش ى    متع داعي عل سلوك اإلب اد لل األبع

  :)٣٧٥: ٢٠٠٣  تايه،أبو( أساسية أبعادنموذج على خمسة  يقوم هذا األإذمستوى الفردي، ال

تم      :(Opportunity Exploration)ستكشاف الفرص  ا .١ ذي يه ردي ال سلوك الف  وهو ال
  .باستكشاف الفرص بقصد التعلم واالستفادة منها

ة  .٢ ة الفكري ق األ :Generativity)(الحرآي اه خل سلوك الموجه باتج و ال ار الجديوه  ،ةدفك
  .والمبادرات التي تهتم بالتغيير على مستوى المنظمة واألفراد والعمليات والمنتجات النهائية

ي  .٣ ار العلم التحقق    :(Formative Investigation) االختب ى ب ذي يعن سلوك ال و ال وه
  .العلمي من األفكار والحلول واآلراء المطروحة

دي .٤ سلوك المتع : (Championing)التح و ال ات   وه ق بعملي داعل ية، اإلب ك األساس  وذل
  . وتحمل المخاطر في سبيل دعمها، وتحريكها، الكامنةاإلبداعية والحلول األفكاربمالحظة 

داع  إدخال ي يتضمن  ذوهو السلوك ال ): (Applicationالتطبيق .٥ ه  اإلب د  ومتابعت  من  للتأآ
  .واإلنتاجية العملية التنظيمية يتجزأ من جزءا ال أصبحنه أ

  
  ة الدراسةمشكل

أصبحت الحاجة ملحة  ،المختلفةالحياة مجاالت طورات العالمية التي طالت جميع    في ظل الت  
اء   والتطويرالتغييراإلصالح وإلى زيادة االهتمام ب   ، ومحاولة التكيف مع متغيرات العصر، واإليف

ا       وفي ظل هذه التغيرات أضحت        بمتطلباته، ى اختالف أنواعه ا وأحج   المنظمات عل ا  ومهامه امه
العديد من المشكالت التي تتطلب من قياداتها والعاملين فيها ضرورة التفكير في التقليل             في  تواجه  

شكالت،    ل الم ي ح أ ف ة والخط ى المحاول ائم عل دي الق نهج التقلي ى الم اد عل ن االعتم ة م  ومحاول
 وتوظيف   ،التغيراتومما ال شك فيه أن الحاجة لمواجهة        .  في هذا الشأن   توظيف المنهج االبداعي  

ات، إال أن الحاجة            المبدعين،   األشخاص وإيجادالمنهج االبداعي،    ة المنظم مطلب ضروري لكاف
ا     ،رة مهامهاوتكون ملحة في المؤسسات التربوية لخط      ي تواجهه رات الت رة التحديات والتغي  . وآث

سعى   ذي ي ة ال ادة التحويلي ة نمط القي ى دراس ك حرص الباحث عل ى ضوء ذل اقوعل تح اآلف ، لف
اتهم       ام بواجب ي مجال القي داعات ف درات وإب ين من ق دى المعلم ا ل ديم م م لتق اخ المالئ ة المن وتهيئ

ساؤل  صياغة مشكلة الدراسة في       ن  مك يمما سبق   و .واألعمال المناطة بهم   رئيس   الت ي  اآل  ال ا : ت  م
ة   ادة التحويلي رك للقي ة الك ي محافظ ة ف دارس الثانوي ديري الم ة م ة ممارس ين درج ة ب  ،العالق

  ؟لسلوك اإلبداعي الفردي من وجهة نظر المعلمينستوى امو
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   الدراسة أهمية

ة  ة الدراس ع أهمي رات الخا تنب ة المتغي ن أهمي ة و   م ادة التحويلي ث، فالقي عة للبح سلوك الض
ام    التي باتت  اإلبداعي من الموضوعات   د من          ، والتي ال      موضع اهتم ام متزاي زالت تحظى باهتم

ة في                 .وقت الحاضر    في ال   والدارسينقبل الباحثين    ذه العالق ي بحثت ه درة الدراسات الت  ولعل ن
د أ  ي ق سياق المدرس زة،   ال ة ممي ة أهمي ذه الدراس ي ه ادة      عط ى قي دعوات إل ل ال ي ظ ة ف خاص

ى نهج   المدارس بأساليب داعمة للعمل التعاوني والجماعي ب     شجيعهم عل  سلوآات  ين المعلمين، وت
ة ة إبداعي ة، والفاعلي وفير المرون روتين واال ، لت ن ال اد ع ة،  بتع ات التعليمي ستوى النتاج ع م ، لرف

ا  . ستغالل األمثل للموارد المتاحةوتحقيق اال ذه تكتسب  آم ا  الدراسة  ه  مساعدة  خالل  من  أهميته
رامج  الو خطط ال وضع في والتعليم التربية وزارة في القرار صانعي ة في  الب ائج  ضوء  تدريبي  نت
  .الدراسة

  
  الدراسة فاهدأ

  إلىهدفت الدراسة 

ة                     .١ ادة التحويلي ة في محافظة الكرك للقي دارس الثانوي ديري الم التعرف إلى درجة ممارسة م
  .من وجهة نظر المعلمين

ر   .٢ ة الك ي محافظ ة ف دارس الثانوي ي الم دير معلم ة تق ى درج رف إل تهم كالتع دى ممارس  لم
  .بداعي من وجهة نظرهمللسلوك اإل

ادة         العالقة بين درجة ممارسة مديري الم     إلى  التعرف   .٣ دارس الثانوية في محافظة الكرك للقي
  .التحويلية ومستوى السلوك اإلبداعي الفردي من وجهة نظر المعلمين

ين        إلىالتعرف   .٤ ة في ممارسة المعلم ا األربع ة بأبعاده ادة التحويلي  أثر ممارسة المديرين للقي
  .لسلوك اإلبداعي الفرديل

ادة التحوي   التعرف إلى    .٥ رات     أثر القي ة، ومتغي ن لي رة    الج  ،، والمؤهل العلمي    س، وسنوات الخب
  .لسلوك اإلبداعي الفردي منفردة ومجتمعة في درجة ممارسة المعلمين لينللمعلم

  
  أسئلة الدراسة

  :تيةاآلإلى اإلجابة عن األسئلة الدراسة سعت 

سؤال األ ادة         :ولال رك للقي ة الك ي محافظ ة ف دارس الثانوي ديري الم ة م ة ممارس ا درج م
  ؟ة نظر المعلمينالتحويلية من وجه

اني سؤال الث تهم  : ال ي محافظة الكرك لممارس ة ف دارس الثانوي دير معلمي الم ة تق ا درج م
  للسلوك االبداعي الفردي من وجهة نظرهم؟
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ة في محافظة الكرك              ما ال  :السؤال الثالث  عالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوي
  ؟سلوك اإلبداعي الفردي من وجهة نظر المعلمين ودرجة ممارسة المعلمين لل،للقيادة التحويلية

ة ب            : السؤال الرابع  ادة التحويلي ديرين للقي ر ممارسة الم ا أث ا م ة    مجاالته في ممارسة    األربع
  ؟يالمعلمين للسلوك اإلبداعي الفرد

امس سؤال الخ ا : ال ةأم ادة التحويلي ر القي ة، وث رات الديموغرافي نوات ( المتغي نس، وس الج
رة ل الخب ي، والمؤه داعي        )العلم سلوك اإلب ين لل ة المعلم ة ممارس ي درج ة ف ردة ومجتمع  منف
  الفردي؟

  
  مصطلحات الدراسةالتعريف اإلجرائي ل

الدرجة الكلية التي يحصل عليها مدير المدرسة الثانوية من خالل إجابات           :القيادة التحويلية 
ة ب ادة التحويلي رات أداة القي ن فق ين ع االمعلم يمجاالته ة ف ة (  المتمثل الي، الدافعي أثير المث الت
  ).اإللهامية، االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية

ة في محافظة            ال الدرجة الكلية  : الفردي اإلبداعيالسلوك   دارس الثانوي ستجابات معلمي الم
رك  داعي  الك سلوك اإلب رات أداة ال ى فق رديعل ي   الف ة ف ه المتمثل رص،   (مجاالت شاف الف استك

  .)التطبيق تبار العلمي، التحدي،الحرآية الفكرية، االخ
  

  حدود الدراسة

ق أدوات الدراسة في       : الحدود الزمانية  ام الدراسي             تم تطبي اني من الع  الفصل الدراسي الث
٢٠١٠/٢٠١١.  

ة                  :الحدود المكانية  ديريات التربي ة لم ة التابع ة الحكومي دارس الثانوي  طبقت الدارسة في الم
رك   ة الك يم لمحافظ رك (والتعل ة الك وار     منطق واء األغ صر، ل واء الق وبي، ل زار الجن واء الم ، ل

   . في المملكة األردنية الهاشمية)الجنوبية

دارس                   :الحدود الموضوعية   ديري الم اس مدى ممارسة م ى قي ذه الدراسة عل   اقتصرت ه
ادة  ين،   للقي ر المعلم ة نظ ن وجه ة م ا لالتحويلي االتوفق ة اآللمج تثارة  ( :تي الي، االس أثير المث الت
 على قياس ممارسة المعلمين للسلوكآما اقتصرت ، )تبار الفردي، الدافعية اإللهامية ية، االع الفكر
ار العلمي،            (:آلتية ا وفقا للمجاالت بداعي الفردي   اإل ة، االختب ة الفكري استكشاف الفرص، الحرآي

  . من وجهة نظر المعلمين)التحدي، التطبيق
  
  لدراسات السابقةا

زء  ذا الج اول ه ة يتن ن الدراس ن م ددا م سابقة ع ات ال ت الدراس ي أجري ول متالت رات ح غي
ادات             ) ٢٠١١الشلهوب،  ( أجرت، فقد   الدراسة ى درجة ممارسة القي دراسة هدفت إلى التعرف إل
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ات بجدة،                 يم للبن التربوية للقيادة التحويلية من وجهة نظر القيادات التربوية إلدارات التربية والتعل
ع الدراسة م ون مجتم ة ) ١١٠(ن وتك ادات التربوي تالك القي ى أن ام ة إل ردا، وتوصلت الدراس ف

روق ذات       لسمات القيادة التحويلية آان بدرجة عالية، آما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد ف
نس،      رات الج ا لمتغي ة تبع ادة التحويلي سمات القي ة ل ادات التربوي تالك القي ي ام صائية ف ة إح دالل

ة   ة الوظيف ف،  (جرى  وأ. وطبيع ى  دراسة هدفت  ) ٢٠١٠خل ة    إل ى العالق ين  التعرف إل تالك   ب ام
ادة  عناصر  ة   القي ة وتنمي ة   التحويلي درات اإلبداعي دى  الق سام  رؤساء  ل اديميين   األق ة األآ  بالجامع
ى راسة  الد ، توصلت غزة في  اإلسالمية ه  إل ادة  ممارسة  توجد  أن ة  للقي ل  من  التحويلي ادات  قب  القي

وافر ، و)%٨٠.٦( يتساو األآاديمية بنسبة داع  يت دى  اإلداري اإلب سام  رؤساء  ل اديميين  األق  األآ
ى عدم       %)٨٣.٩٤( تساوي بنسبة ائج إل ا أشارت النت روق  دووج آم ة  ذات ف ين  إحصائية  دالل  ب

ات وثين إجاب ول المبح ةال ح ين عالق ادة ب ة و القي داعالتحويلي زى اإلداري اإلب رات  تع للمتغي
ساني، ( وأجرى  ).العلمي  والمؤهل الخبرة، سنوات العمر،(والشخصية  الديموغرافية ) ٢٠٠٨ نع

دى      داع اإلداري ل وافر اإلب ويلي وت د التح مات القائ ين س ة ب شاف العالق ى استك دفت إل ة ه دراس
ة الدراسة من                   سورية، وتكونت عين ة ال موظف إداري،    )٣٠٠(العاملين في المؤسسات التعليمي

ة  القيادة ال   بين سمات   عن وجود عالقة طردية موجبة     هاوآشفت نتائج  داعي،    ( تحويلي شجيع االب الت
ة أخرى، وآانت           ) االهتمام باألفراد، التحفيز الملهم، التأثير الكارزمي      من جهة، واإلبداع من جه

الي ى النحو الت داع عل ي اإلب ا ف ي أثره ة ف سمات مرتب األفراد، ( ال ام ب داعي، االهتم شجيع االب الت
 ).التحفيز الملهم، التأثير الكارزمي

ى  بدراسة هدفت  ) ٢٠٠٨ ،عيسى(قامت  و ى    ال إل ادة  دورتعرف إل ة  القي  تطوير  في  التحويلي
ديري أداء دارس م ة الم ي الثانوي زة محافظات ف ة وتوصلت، غ ى الدراس ه  إل دأن ة توج  ممارس

 القيادة لواقع ممارسة  المديرين تقديرات في فروق توجد ال، و %٦٠من بنسبة أقل  التحويلية للقيادة
ةالت زى حويلي ر تع نس، اتلمتغي نوات الج ة، وس ل الخدم ي والمؤه رت . والتخصص العلم وأج
اني،( ة) ٢٠٠٨ القحط ى    دراس رف إل ى التع دفت إل ؤثرة   ه ل الم يالعوام سلوك ف داعي ال  اإلب

 وتكونت عينة الدراسة    ، النسائية في منظمات التعليم العالي بمنطقة مكة المكرمة        اإلداريةللقيادات  
ن  ن ع) ٢٠٣(م سات  م يالت ورئي دات ووآ ساممي الي  األق يم الع ات التعل ي منظم لت ، ف  وتوص

أثير ن   ضمن المستوى الطبيعي، وأ      اإلبداعي سلوكال مستوى   أنالدراسة إلى    سلوك    ت داعي  ال  اإلب
ان  ام  آ م واهتم شجيعية ودع وافز الت ة والح رة العملي ا بطول الخب ااإلدارةطردي م ، العلي أثر ول  يت

   .ريبالتدب اإلبداعيالسلوك 

ى التعرف  )  (Jong, 2007أجرى و دفت إل ىدراسة ه ردي ضمن   إل داع الف اييس اإلب  مق
 قوية ايجابية  ارتباطية عالقة هناكأن وقد أظهرت نتائج الدراسة ، مجموعة من الشرآات الخدمية

ين  إحصائية  داللة ذات ل       ب ادي المتمث سلوك القي رات ال شارة،    آل من متغي ويض،  وفي االست التف
ائج        وبين سلوك العمل    ،المهام التحفيز والتشجيع، وتحديد  وداع،  دعم اإلب و ا بينت نت داعي، آم اإلب

داعي                ين سلوك العمل اإلب ة ب ة إحصائية موجب ة ذات دالل ة في   ،الدراسة عدم وجود عالق  المتمثل
ذهني، و   ز ال شارآة  الالتحفي ات،  بم ة والمعلوم ة،  المتابع ة   ووالرقاب سية، التغذي رات العك   ومتغي

  .القياديالسلوك 
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ا     و ي،   (في دراسة أجراه ا  )٢٠٠٦العتيب ادة          ": عنوانه ا بالقي ر اإلداري وعالقته اط التفكي أنم
ة                     ة العربي ة بالمملك ادات التربوي ة نظر بعض القي التحويلية في مجال اإلشراف التربوي من وجه

سعودية فرت  وأ،"ال ا س ن نتائجه وافرع دى  ت ة ل ادة التحويلي وي خصائص القي شرفين الترب ين الم
ة متوسطة،  ا  بدرج ة متوسطة، آم ويين بدرج شرفين الترب دى الم وافر ل ر تت ارات التفكي وأن مه

ة             أشارت نتائج الدراسة إلى      ة عالق ادة التحويلي اد القي ابي، وأبع ر االيج أن العالقة بين أنماط التفكي
ة ه ال تو ايجابي ة أن ائج الدراس ت نت ا بين تجابات ، آم ي اس ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ة ج  عين

ة                        روق ذات دالل ة، في حين توجد ف دورات التدريبي رة، ال سن، الخب الدراسة تعزى للمتغيرات، ال
ري المؤهل التعليمي وطب      تعزى ل  إحصائية في استجابات عينة الدراسة       ة العمل   متغي وأجرى   .يع

كة درجة ممارسة مديري التربية والتعليم في الممل إلى   دراسة هدفت إلى التعرف   ) ٢٠٠٦ الفقيه،(
ة         ة إلدارات التربي ة التنظيمي ة الفعالي د درج ة، وتحدي ادة التحويلي سلوك القي سعودية ل ة ال العربي

ن منظ يم م يم المتناوالتعل دخل الق يم ور م ة والتعل ديرو التربي ة أن م ائج الدراس فرت نت سة، وأس  ف
لوكونيمارس طة، و  س ة متوس ة بدرج ادة التحويلي ة إلدارات   القي ة التنظيمي صل الفعالي ة ت التربي

ى درجة متوسطة             سة إل يم المتناف ه    والتعليم من منظور الق ين درجة          ، وأن ه ب ة ارتباطي توجد عالق
ة       ادة التحويلي سلوك القي يم ل ة والتعل ديري التربي ة م ة إلدارات   وممارس ة التنظيمي ة الفعالي درج

   .التربية والتعليم

ا  ازمي، ( وفي دراسة قام به ى  ) ٢٠٠٦ الع ى    هدفت إل د    العالتعرف إل ين سمات القائ ة ب  الق
دنيين      املين الم دى الع داع اإلداري ل وافر اإلب ويلي وت ديوان التح ة وزارة ب ي الداخلي ة ف  المملك

ى  الدراسة  السعودية، وتوصلت  العربية سعة  ن أإل ادة  سمات  من  سمة  نوعشري  ت ة  القي  التحويلي
ة  وزارة في  المدنية القيادات لدى آبيرة بدرجة فرةامتو ا  الداخلي ام ا أهمه رات  بإحداث  الهتم  تغيي

ة  متوسطة  طردية عالقة وجذرية آما أشارت النتائج إلى وجود سريعة ين   دال تالك  إحصائيًا ب  ام
ادات  ة  القي سمات  اإلداري د  وخصائص  ل تالك  ،التحويلي  القائ يها  وام ارات  مرؤوس درات  لمه  وق

ائج وجود      ا أظهرت النت ة، آم روق  إبداعي ة  ذات ف تالك  حول  إحصائية  دالل ادات الق ام سمات  ي  ل
ة  المؤهالت أصحاب بين القيادة التحويلية وخصائص انوي  دون العلمي  المؤهالت  وأصحاب ، الث

ة  ى  العلمي نهم  األعل صالح أصحاب   م دنيا  المؤهالت  ل سى،   (وأجرى   .ال ي عي دراسة  ) ٢٠٠٦بن
ى     ة         هدفت إل ادة التحويلي ر القي ة أث ة،           في معرف ة األردني ا   األداء في المؤسسات العام ئج وبينت نت

ة،              الدراسة   ادة التحويلي عدم  وتمتع المؤسسات العامة األردنية بمستوى متوسط من خصائص القي
 األداء تعزى    في وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاملين نحو أثر القيادة التحويلية             

ة إحصائ        و،   المسمى الوظيفي  ، المؤهل العلمي  ، العمر ،الجنس لمتغيرات روق ذات دالل ية وجود ف
ة   ادة التحويلي ر القي و أث املين نح ات الع ي اتجاه يف رةف ر الخب زى لمتغي ي  األداء تع ة، وف  دراس

ا  شة،(أجراه ى   ) ٢٠٠٥ البشاب رف إل ى التع ة إل دفت الدراس ي   ه ل ف صادر ضغوط العم ر م أث
سلوك  املين في شرآة      ال دى الع داعي ل ائج الدراسة وجود        اإلب د أظهرت نت ة، وق اس العربي  البوت
ر   بأبعاده اإلبداعي سلبية بين مصادر ضغوط العمل والسلوك تباطيةار عالقة المختلفة، ووجود أث

داعي                داللة مهم ذو  سلوك اإلب اد ال سوس،  ( وأجرت    .إحصائية لمصادر ضغوط العمل في أبع الق
تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة       إلى  دراسة هدفت إلى التعرف      )٢٠٠٤
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ة من       وأجريتالقتها بدرجة رضا المعلمين عن تلك الممارسات،        االبتكارية وع   الدراسة على عين
ات            معلما ومعلمة  )٨٦١( المعلمين بلغت  ى االختالف شير إل ، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ت

صالح      ، ولكل بعد من أبعادها    ،في درجة العالقة بين الرضا والقيادة آكل       ر الجنس ول  تعزى لمتغي
ار ا أش اث، آم نوات اإلن ي، وس رات المؤهل العلم روق تعزى لمتغي دم وجود ف ى ع ائج إل ت النت

   .الخبرة

و  (وأجرى ه،  أب ى   هدفت  دراسة  )٢٠٠٣ تاي ة  دراسة إل ين  العالق د  أسلوب  ب سلوك  القائ  وال
رى  صناعية  شرآات  خمس  في  اإلبداعي د  ،األردن في  آب ائج  أظهرت  وق اك  أن الدراسة  نت  هن
أجرى و .للتابعين الفردي اإلبداعي السلوك وبين القائد قوة صادرم بين إحصائية داللة ذات عالقة
وآس  ى  دراسة هدفت  ) Lucks, 2002( ل ة تعرف   إل ين  العالق ادة  ب ة  القي دارس  في  التحويلي  الم
 الدراسة  وتوصلت، المدارس تلك في األصليين دافعية المعلمين وبين نيويورك مدينة في الثانوية

ة  لقيادةا أن على دليل يوجد الأنه  إلى ر في   ذات التحويلي ة  أث ين  دافعي دارس  في  المعلم ة  م  .المدين
د  ) Medinna, 2000( وهدفت دراسة وة القائ ة   إلى استكشاف مدى تأثير ق ة  في االجتماعي  دافعي

معلما ) ١٣٢(المعلمين في المدارس الثانوية واألساسية وإبداعاتهم، وقد تكونت عينة الدراسة من            
ة آارولين  ي منطق ديرا ف ة وم رتبط بعالق ين ي دى المعلم ة ل ستوى الدافعي ائج أن م ا، وأظهرت النت

ة    ق الدافعي د أو تعي ا أن تزي ة يمكنه د االجتماعي وة القائ ديهم، وأن ق داع ل ع اإلب رة م ة مباش ايجابي
   .للمعلمين

ائج دراسة   سفة      (Gerjovicch, 1998)جريجوفيتش   وأشارت نت ين فل ة ب ى وجود عالق  إل
ة ذات          بين  و الفردي والجماعي    اإلبداعحو   ن واتجاهاتهالتعليم   دريس، وعدم وجود عالق طريقة الت
ة  صائيةدالل يم    إح و التعل م نح اه المعل ين اتج ي وب ل العلم ر والمؤه نس والعم ين الج داعي ب  اإلب

جل  أ من  اإلدارية دراسة رآزت على القيادة (Fuentes, 1996) أجرىالفردي والجماعي، آما 
دارس             ، والتغيير اإلبداعتنمية   ديري الم ة من م ة   من خالل برنامج خاص طبق على عين األمريكي

ة           وأشارتومساعديهم   روق ذات دالل ى عدم وجود ف ادة    إحصائية  نتائج الدراسة إل  من حيث القي
ة ن اإلداري ل م داع أج نس  اإلب رات الج زى لمتغي ر تع رة، والتغيي ت  . والخب رى آني وودوأج   ليث

وان   د(Leithwood, K, et al, 1993)وآخرون   ادة " :راسة بعن ة  القي ود   التحويلي  ضمن جه
ى  الدراسة  ، هدفت"في المدرسة الهيكلية إعادة دارس       تعرف  إل ديري الم ى م ادة عل ذه القي ار ه  آث

ادة        ى أن للقي ة إل لت الدراس ي، وتوص ار المدرس من اإلط ا ض ة طبيعته ا، ومعرف املين فيه والع
رة  ة مباش أثيرات قوي ة ت رة  التحويلي ر مباش ي وغي املين،  اف ة للع داف الخاص روف وأله إن للظ

ي خضعت                ة الت المدرسية الداخلية التأثير األقوى والمباشر على معظم العوامل والمتغيرات التابع
  .للدراسة، وهذه الظروف بدورها تتأثر بممارسات القيادة التحويلية السائدة في المدارس

ن  م عرضه م ا ت ادت السابقة الدراسات المن خالل م د أف ن الدراسات فق ة م ة الحالي دراس
سابقة  اء ال ي بن ة  أداة الدف ا راس ياغة فقراته نهج  ، ووص ار الم ي اختي صائية  ،ف اليب اإلح  واألس
ساني ( لتحليل بيانات الدراسة، آدراسة       المناسبة ازمي (، ودراسة  )٢٠٠٨، نع ا  )٢٠٠٦ ،الع ، وم
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دارس     يميز هذه الدراسة عن سابقاتها أنها تميزت بتناولها دراسة العالقة   ديري الم ين ممارسة م ب
  . لدى المعلمين الفرديللقيادة التحويلية، والسلوك االبداعي

  
  لطريقة واإلجراءاتا

  مجتمع وعينة الدراسة

ع الدراسة من تكون  ة مجتم ة الحكومي دارس الثانوي ي الم ة ف ة الثانوي ع معلمي المرحل جمي
ديريات ة لم ركالتابع يم لمحافظة الك ة والتعل ة  ( التربي واء منطق وبي، ل زار الجن واء الم رك، ل الك

وار    واء األغ صر، ل ةالق ددهم   )الجنوبي الغ ع ة ) ٢٠١٤(والب ا ومعلم ي   ،معلم ام الدراس ي الع  ف
م اختي  )٢٠١٠/٢٠١١( د ت ة فق ة الدراس ا عين شوائية إذ  ، أم ة الع لوب العين ا بأس ا اره غ حجمه بل
سبته       معلما ومعلمة، و  ) ٤٠٣( ا ن ل م ا  %)٢٠(تمث  ووزعت   لدراسة األصلي،    من مجتمع ا      تقريب

ة،أداة الدراسة ة الدراس راد عين ى أف ا و عل تبانة) ٣٥٨( استرجع منه ل اس ات التحلي  صالحة لغاي
صائي سبته ،اإلح ا ن شكل م ة%) ١٧.٧( وت ع الدراس ن مجتم ة، م الحة للدراس ا ص ، وجميعه

  . عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلةأفرادتوزيع  يبين) ١(والجدول رقم 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة): ١(جدول 

   المئويةالنسبة  العدد   المتغيرمستوى  المتغير
  %٣٩.٤  ١٤١  ذآر

  الجنس
  %٦٠.٦  ٢١٧  أنثى

  %٢٤.٦  ٨٨   سنوات٥أقل من 
  سنوات الخبرة  %٣٣.٥  ١٢٠   سنوات١٠ أقل من-٥من 

  %٤١.١  ١٥٠   سنوات١٠أآثر من 
  %٣٥  ١٢٤  أقلبكالوريوس أو 

  علميالمؤهل ال  %٥٠  ١٨١  دبلوم تربية+ بكالوريوس 
  %١٥  ٥٣  دراسات عليا

  %١٠٠  ٣٥٨  المجموع
  

  أداة الدراسة

ى األدب                   أسئلة عناإلجابة  بهدف   د االطالع عل ام الباحث بإعداد أداة الدراسة بع  الدراسة ق
  :  الدراسةألداةا يلي توضيح ، وفيم السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسةالتربوي والدراسات

أقل (  سنوات الخبرة،)أنثىذآر، (  الجنس: الديموغرافية  يتكون من المتغيرات   :األولالجزء  
ل من   -٥ سنوات،  ٥ من  نوات، ١٠أق ر من  س الوريوس أو ( ، المؤهل العلمي )سنوات ١٠أآث بك

  .)، دراسات عليا تربيةدبلوم +أقل، بكالوريوس
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 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اني ضمن :الجزء الث ة ) ٢٠( يت دى ممارس اس م رة لقي ديريفق ادة م ة للقي دارس الثانوي  الم
ة ى  ،التحويلي ة عل ة موزع االت أربع يمج الي ( : ه أثير المث ة ، الت تثارة الفكري ار ، االس االعتب
  .)الدافعية اإللهامية، الفردي

ث زء الثال ضمن :الج ى ) ٢٥( ويت ة عل رة موزع ةفق ردي أربع داعي الف سلوك اإلب اد لل   أبع
ق        استكشاف الفرص ( ارة      و .)، الحرآية الفكرية، االختبار العلمي، التحدي، التطبي أعطيت آل عب

درجا  ا م رتوزن اس ليك ى مقي درج خماسي عل سلم مت ا ل الي،وفق ى النحو الت ك عل ا، : ( وذل دائم
والي   )١،٢،٣،٤،٥(، يقابلها األوزان التالية     )غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا    ى الت م     .عل ق رق  )١(والمحل

  .يبين ذلك
  
  أداة الدراسةدق وثبات ص

ة     دق أداة الدراس ن ص د م ل التأآ ن أج ة      ،م ضاء الهيئ ن أع دد م ى ع ها عل م عرض د ت  فق
يم بهدف              ة والتعل التدريسية من ذوي الخبرة في الجامعات األردنية، والمختصين في وزارة التربي

م اال     ،، ومالءمتها للبعد الذي تندرج تحته     دق محتوى فقراتها  الحكم على مدى ص    ين     حيث ت اق ب تف
ى األداة                  ين عل ين المحكم المحكمين على حذف وإضافة بعض العبارات، وقد بلغت نسبة االتفاق ب

ول         %)٨٥( د من   . وهو ما يشير إلى تمتع األداة بصدق مقب ات أداة الدراس     وللتأآ د استخدم      ثب ة فق
ا   اخ ألف ا   ةقيم حيث بلغت    ، (Cronbachs’ Coefficient Alpha)معامل آرونب ت معامل الثب

ةألداة  ادة التحويلي ل  ةبلغت قيم، و)٠.٨٠ (لقي ات ألمعام دى داةالثب ردي ل داعي الف سلوك اإلب  ال
ين ة    )٠.٨٤( المعلم رات أداة الدراس ع فق ات لجمي ل الثب ة معام ت قيم يم )٠.٨٨(، وبلغ ي ق ، وه

  .مناسبة ألغراض الدراسة
  

  منهج الدراسة 

  . هذه الدراسةألهدافاستخدم المنهج الوصفي االرتباطي لمالءمته 
  

  المعالجة اإلحصائية

ل   ن أج د   م صائيا فق ات إح ة البيان تخدم المعالج امجاس ة  برن وم االجتماعي صائي للعل   اإلح
)SPSS(  صائية اليب اإلح تخدمت األس ث اس ات   آ ،، حي سابية، واالنحراف طات الح المتوس
   .ار المتدرج، وتحليل االنحدد، وتحليل االنحدار المتعدارتباط بيرسونمعامل ، ولمعياريةا

سلوك           ين لل ة المعلم ة ممارس ة، ودرج ادة التحويلي ديرين للقي ة الم ة ممارس د درج ولتحدي
  : االبداعي فقد تم استخدام متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة، وعلى النحو اآلتي

ة٢.٤٩ -١ ة قليل ة ممارس ة ٣.٤٩ -٢.٥٠،  درج ة ممارس ة ٥ -٣.٥٠متوسطة،  درج  درج
  .ممارسة آبيرة
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   ومناقشتهاض نتائج الدراسةعر

سؤال  ادة    :األولال رك للقي ة الك ي محافظ ة ف دارس الثانوي ديري الم ة م ة ممارس ا درج  م
ين؟  ر المعلم ة نظ ن وجه ة م سؤال فق التحويلي ذا ال ى ه ة عل تخدام  ولإلجاب م اس طات د ت المتوس

  .يوضح ذلك) ٢( والجدول رقم  والرتبة،،عياريةالحسابية، واالنحرافات الم

ادة    ممارسةلدرجة   والرتبة   ة المعياري اتواالنحراف ة الحسابي اتالمتوسط:)٢(جدول    المديرين للقي
  .التحويلية

  درجة الممارسة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال
  متوسطة  ٣ ٠.٧٣١ ٣.١٨٥  التأثير المثالي

 متوسطة  ٢ ٠.٦٨٥ ٣.١٩٧  االستثارة الفكرية
 متوسطة  ١ ٠.٨٣١ ٣.٢٢٠  االعتبار الفردي
 متوسطة  ٤ ٠.٧٠٣ ٣.١٢٧  الدافعية اإللهامية
 متوسطة  == ٠.٥٢١  ٣.١٨٢  القيادة التحويلية

دارس           ) ٢(يتضح من الجدول رقم      ديري الم أن متوسط تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة م
طة   ة متوس اءت بدرج ة ج ة الكلي ى الدرج ة عل ادة التحويلي سابي ،للقي ط ح ، )٣.١٨٢( بمتوس

اري    وانح ادة           ،  )٠.٥٢١(راف معي ع مجاالت القي ى جمي ة الدراسة عل راد عين ديرات أف وآانت تق
ى              بمتوسط   ،التحويلية بدرجة متوسطة، ونجد أن مجال االعتبار الفردي حصل على المرتبة األول

ة             )٠.٨٣١(، وانحراف معياري    )٣.٢٢٠(حسابي   ة في المرتب تثارة الفكري ، فيما جاء مجال االس
ة سابي  بمتو،الثاني ط ح اري )٣.١٩٧(س راف معي أثير  )٠.٦٨٥(، وانح ال الت صل مج ا ح ، بينم

ة     ة الثالث ى المرتب اري   )٣.١٨٥( بمتوسط حسابي   ،المثالي عل ل  )٠.٧٣١(، وانحراف معي ، واحت
، وانحراف معياري )٣.١٢٧( بمتوسط حسابي  ،مجال الدافعية اإللهامية المرتبة الرابعة واألخيرة     

ائج   ضعف مستوى إعداد وتدريب وتأهيل مديري المدارس،        ويعزى ذلك إلى     ).٠.٧٠٣( اتفقت نت
ي   )٢٠٠٦ (، والفقيه )٢٠٠٦ (العتيبي  ،  )٢٠٠٨ (الدراسة الحالة مع دراسات آل من عيسى       ، وبن

د                 ) ٢٠٠٦(عيسى   ة آانت بدرجة متوسطة، وق إذ أشارت نتائجها إلى أن ممارسة القيادة التحويلي
ة    ع دراس ة م ت الدراس شلهوب اختلف ة ، و)٢٠١١ (ال فدراس ة ، و)٢٠١٠ (خل ازميدراس  الع

  .آانت بدرجة عاليةللقيادة التحويلية حيث أشارت نتائجها إلى أن درجة الممارسة ) ٢٠٠٦(

ة في محافظة الكرك ل               : السؤال الثاني  دارس الثانوي دير معلمي الم ممارستهم  ما درجة تق
ردي  داعي الف سلوك االب سؤال فق  ؟لل ذا ال ى ه ة عل م ولإلجاب تخدام د ت سابية، اس طات الح المتوس

  .يوضح ذلك) ٣(، والجدول رقم رافات المعيارية، والرتبةواالنح
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دول  ط:)٣(ج سابياتالمتوس ة ممارسة المعياريات واالنحرافة الح ة لدرج ين  والرتب ة المعلم
  .للسلوك االبداعي

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة الممارسة  الرتبة

 متوسطة  ٣ ٠.٧٩٥ ٣.١٨٤  ف الفرصاستكشا
  متوسطة  ٥ ٠.٧٨٦ ٣.١٥٠  الحرآية الفكرية
 متوسطة  ٤ ٠.٧٦٢ ٣.١٨٢  االختبار العلمي

 متوسطة  ١ ٠.٨٤٠ ٣.٢٤٠  التحدي
 متوسطة  ٢ ٠.٨٧٣ ٣.١٩٨  التطبيق

 متوسطة  === ٠.٥٣٢ ٣.١٩١  السلوك االبداعي الفردي

داعي      أن متوسط تقديرات الم   ) ٣(يتبين من الجدول رقم      علمين لدرجة ممارستهم للسلوك االب
اري     )٣.١٩١( بمتوسط حسابي    ،الفردي على الدرجة الكلية جاء بدرجة متوسطة       ، وانحراف معي

ديراتهم، )٠.٥٣٢( ت تق طة،    وآان ة متوس ردي بدرج داعي الف سلوك االب االت ال ع مج ى جمي  عل
ى التحدي حيث حصل مجال   اري   ،)٣.٢٤٠( بمتوسط حسابي   ،على المرتبة األول  وانحراف معي

اء مجال ال  )٠.٨٤٠( ا ج ق، فيم ة تطبي ة الثاني ي المرتب ، وانحراف )٣.١٩٨( بمتوسط حسابي  ، ف
ة   استكشاف الفرص   ، بينما حصل مجال   )٠.٨٧٣(معياري   ة الثالث ى المرتب  بمتوسط حسابي   ،عل

ة  المرتاالختبار العلمي   ، واحتل مجال    )٠.٧٩٥(، وانحراف معياري    )٣.١٨٤( سط  بمتوبة الرابع
اري   )٣.١٨٢(حسابي   ة الخامسة واأل   )٠.٧٦٢(، وانحراف معي رة ، وفي المرتب  جاء مجال  ،خي

اري      )٣.١٥٠(الحرآية الفكرية بمتوسط حسابي      ك    اويعزو الب   ).٠.٧٨٦(، وانحراف معي حث ذل
ستوى   ى ضعف م رامج الإل دريب وب لالت ات    تأهي سهيالت واإلمكان وافر الت دم ت ين، وع  للمعلم

ارات         ) ٢٠٠٦( ت نتائج الدراسة مع دراسة العتيبي     اتفققد  والمادية،   ى أن مه ا إل إذ أشارت نتائجه
ين   ي ح ة متوسطة، ف ويين بدرج شرفين الترب دى الم وافر ل ر تت تالتفكي ع اختلف ة م ائج الدراس  نت

ى      )٢٠٠٦ (دراسة العازمي  ة      ، والتي أشارت إل درات اإلبداعي ارات والق تالك المرؤوسين للمه ام
ائج دراسة خلف   تلفت أيضا مع  آما اخبدرجة آبيرة،    وافر     ،)٢٠١٠( نت ى ت ا إل  إذ أشارت نتائجه

  .%)٨٣.٩٤( بنسبة األآاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة رؤساء األقسام لدى اإلداري اإلبداع

دارس         داللة إحصائية   توجد عالقة ذات     هل   :ثالثالسؤال ال  ديري الم بين درجة ممارسة م
ي  ة ف رك ل  الثانوي ة الك ة   قيلمحافظ ة ممارس ة ودرج داعي   ادة التحويلي سلوك اإلب ين لل المعلم

ين     ردي من وجهة نظر المعلم سؤال     ؟الف ذا ال ى ه ة عل م حساب م  ،ولإلجاب د ت اط عامل   فق االرتب
ون ة  )Person r( بيرس ادة التحويلي ين القي اوب ين و ،مجاالته سلوك ب داعيال دى اإلب ردي ل  الف

م دول رق ين، ويوضح الج امالت  )٤( لمعلم ين امع اط ب ة االرتب ادة التحويلي ا، لقي ين وومجاالته ب
  . درجة ممارسة المعلمين للسلوك اإلبداعي
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  .لسلوك اإلبداعيممارسة المعلمين ل درجةو قيادة التحويليةبين ال االرتباط معامالت :)٤(جدول 

  Sig. (2-tailed)  السلوك اإلبداعي الفردي  المتغيرات المستقلة
  ٠.٠٠٠  **٠.٣٤٢  التأثير المثالي

  ٠.٠٠٠  **٠.٣٦٠  االستثارة الفكرية
  ٠.٠٠٠  **٠.٢٨٧  االعتبار الفردي
  ٠.٠٠٠ **٠.٤٨٢  الدافعية اإللهامية
  ٠.٠٠٠  **٠.٥١٥  القيادة التحويلية

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ة   ) ٤( تشير النتائج في الجدول رقم  ة ارتباطي ة  وسطة و متإلى وجود عالق ة  وموجب ذات دالل
اط  إذالسلوك االبداعي بين و ،بين القيادة التحويلية آكل إحصائية ، )r= 0.515( بلغ معامل االرتب

ادة في درجة        ، يشير إلى أن آل زيادة في درجة ممارسة المديرين للقيادة التحويلية           وهذا  تقابله زي
ا أ ع م ق م ردي، ويتف داعي الف سلوك االب ين لل ه ممارسة المعلم ار إلي ى أن ) Bass, 1985(ش إل

ى إنجاز     ودعم  القائد التحويلي يسعى إلى حث       ك عن         أعم  العاملين معه إل ات، وذل وق التوقع ال تف
ق  ارة دافعي طري بة     تهمإث اليب المناس ريفهم باألس ة، وتع ائج المتحقق ة النت يهم بأهمي ادة وع ، وزي

اط       وة ارتب ن ق ة م ه الدراس ا توصلت إلي زى م د يع ا، وق ة   لتحقيقه ة ممارس ين درج طة ب متوس
نمط          بين   و ،المديرين للقيادة التحويلية   ى أن ال درجة ممارسة المعلمين للسلوك االبداعي الفردي، إل

ؤثر            ممارسة   في درجة   االقيادي لمدير المدرسة ليس إال واحدا من مجموعة عوامل تلعب دورا م
سلوك اإل  ين لل رى   المعلم ل أخ سلوك بعوام ذا ال أثر ه داعي، إذ يت وفر   ،ب دى ت ل م ات مث اإلمكان

سائد في   ،ن من رضا وظيفي، ومستوى الثقة     ووالتسهيالت المادية، وما يتمتع به المعلم       والمناخ ال
   .مدارسهم، وطبيعة العالقات المتبادلة بين أفراد المجتمع المدرسي

ردي  والسلوك اإلبداعي الف    ، القيادة التحويلية  مجاالتأما على مستوى العالقة التفصيلية بين       
ين ين  ،للمعلم اط ب امالت االرتب ت مع د تراوح ة  )٠.٢٨٧ – ٠.٤٨٢(  فق ا ذات دالل ، وجميعه
ى    )٤(تشير النتائج في الجدول       و إحصائية، ين          أن إل ة ب ات االرتباطي وى العالق ة     أق مجال الدافعي

سلوك اإل ة وال اط   اإللهامي ل االرتب غ معام ث بل ردي، حي داعي الف اله )r=.482٠(ب ال، ت  مج
اط         حيث   الفكرية   االستثارة ان معامل االرتب اله     )r=.360٠( حصل على المرتبة الثانية، وآ م ت ، ث

ردي   مجال، وأخيرا   )r=0.342(  التأثير المثالي  مجالفي المرتبة الثالثة     د حصل     ، االعتبار الف  وق
اط    ل االرتب ان معام ة وآ ة الرابع ى المرتب صول  ).r=0.287(عل زى ح د يع ال وق ة مج  الدافعي

ة عل وى اإللهامي ة األق سلوك اإلى العالق ين لل ة المعلم ع ممارس ردي م داعي الف ى ب دى إل درة م ق
ذي                  دور ال م الواضح لل مديري المدارس على تقديم رؤى مستقبلية واضحة لمدارسهم، وتقديم الفه

ردي   مجال أما حصول   . يتوجب على المعلمين القيام به لتحقيق تلك الرؤى المستقبلية         ار الف   االعتب
ة  ى العالق ينعل االتاألضعف ب ة األ مج ادة التحويلي زى  القي د يع ة، فق ى ربع ك إل الء ذل دم اي ع

وانين       للمعلمينالخاصة   لحاجاتبا كافيالمدارس االهتمام ال  مديري   ، والتقيد الحرفي في تطبيق الق
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داعاتهم  واألنظمة، وعدم ترك هامش من الحرية للمعلمين في التعبير عن آرائهم              .ومقترحاتهم وإب
ائج دراسة   واتفقت ن  ه  تائج الدراسة مع نت ة       )٢٠٠٦ (الفقي ى وجود عالق ا إل  والتي أشارت نتائجه

ة     ة الفعالي ة ودرج ادة التحويلي سلوك القي يم ل ة والتعل ديري التربي ة م ة ممارس ين درج ه ب ارتباطي
ة  أشارت النتائج إلى وجود   حيث   )٢٠٠٦ (العازمي ، آما اتفقت مع دراسة    التنظيمية ة  عالق  طردي
د  وخصائص لسمات اإلدارية القيادات امتالك إحصائيا بين الةد متوسطة تالك  التحويلي  القائ  وام

ه  إبداعية وقدرات مهارات مرؤوسيها و تاي   والتي أظهرت  )٢٠٠٣ (، واتفقت أيضا مع دراسة أب
 اإلبداعي الفردي السلوك القائد وبين قوة مصادر بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن نتائجها
ابعين ع دراس للت ت م ا اتفق ي ، Medinna (2000(ة ، آم ستوى  والت ى أن م ا إل ارت نتائجه أش

ة                د االجتماعي وة القائ ديهم، وأن ق داع ل الدافعية لدى المعلمين يرتبط بعالقة ايجابية مباشرة مع اإلب
ين،        يمكنها أن  ة للمعلم ق الدافعي ائج الدراسة         تزيد أو تعي ة    واختلفت نت شة  مع دراسة   الحالي  البشاب

ى وجود     ) ٢٠٠٥( ا إل ة  والتي أشارت نتائجه ة  عالق ين مصادر ضغوط العمل       ارتباطي لبية ب س
سلوك  داعي  وال اده  اإلب ة  بأبع ا اختلفت مع دراسة    ، المختلف والتي أظهرت   ،  Jong (2007)آم

داعي  نتائجها عدم   ين   و،وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين سلوك العمل اإلب رات ب  متغي
ادي  سلوك القي ة  ال ات، المتابع شارآة المعلوم ز م ذهني، وتحفي ز ال ي التحفي ة ف ة، المتمثل  والرقاب
  .التغذية الراجعة

ة في ممارسة                  : السؤال الرابع  ا األربع ة بأبعاده ادة التحويلي ديرين للقي ما أثر ممارسة الم
 لكل   فردةثر العالقة المن  أ السؤال، ولتعرف    لإلجابة عن هذا  و المعلمين للسلوك اإلبداعي الفردي؟   

سلوك  مجال من مجاالت   ين لل ي درجة ممارسة المعلم ة ف ادة التحويلي داعيالقي ي اإلب ردي ف  الف
درج،    المتعدد، فقد تم استخدام تحليل االنحدار       مدارسهم م    الجدول و المت ذا   يوضح  ) ٥( رق ائج ه نت
  .التحليل

 .بداعي الفردياإلسلوك ل القيادة التحويلية في درجة ممارسة المعلمين لمجاالت أثر :)٥(جدول 

البعد 
  القيادي

Beta T R R² R²∆ Adj R² F∆ Sig 

الدافعية 
  اإللهامية

٠.٠٠٠ ١٠٧.٧٤٠ ٨.٨٧٠٠.٤٨٢٠.٢٣٢٠.٢٣٢٠.٢٣٠ ٠.٤٠٦ 

التأثير 
  المثالي

٠.٠٠٠ ٣٣.٤٠١ ٠.١٨٧٣.٦٤١٠.٥٤٦٠.٢٩٨٠.٠٦٦٠.٢٩٤ 

االستثارة 
  الفكرية

٠.٠٠٣ ٨.٧٠٤ ٠.١٥٥٢.٩٥٠٠.٥٦١٠.٣١٥٠.٠١٧٠.٣٠٩ 

ائج في الجدول       تشير   ل      )٥(النت ذي يمث ل االنحدار الم    تال دد   حلي درج تع ة  مستوى   ل المت أهمي
ين ممارسة       في التأثير في نموذج االنحدار        ة القيادة التحويلية منفرد   مجاالت ة ب ل العالق ذي يمث ال

ين،          بمجاالتها، لقيادة التحويلية المديرين ل  دى المعلم ائج    وأوالسلوك االبداعي الفردي ل ظهرت النت
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ة، و    (المجاالت أن أثير الدافعية اإللهامي الي  الت ة   و،المث تثارة الفكري ة في     ) االس ساهمة هام سهم م ت
ر           نموذج االنحدار  ل أث ائج التحلي د         لمجال  ، في حين لم تظهر نت ردي، وق ار الف ان ل   االعتب  مجال آ

دى          فيأآبر األثر   الدافعية اإللهامية    ردي ل داعي الف ين    متغير السلوك االب ة     المعلم  حيث بلغت قيم
)Beta =0.406(، سر د  وف ذا البع داره ا مق داعي (R²=0.232) هم سلوك االب ي ال اين ف ي التب  ف

ة     الفردي، الي            ،)α= ٠.٠٥(  عند مستوى الدالل أثير المث د الت ه    ةضاف بإ في حين ساهم بع ا قيمت  م
)R²∆=0.066(  ى اين الإل ي تب ردي ف داعي الف سلوك االب ينال دى المعلم د،ل ة عن ستوى الدالل   م
)٠.٠٥ =α(،  اهم الوس ة  مج ت قيم ث بلغ ة حي تثارة الفكري ا و) Beta=0.155( االس أضاف م

ه ين   )R²∆=0.017( قيمت دى المعلم ردي ل داعي الف سلوك االب ي ال اين ف ى التب ستوى ، إل د م  عن
سلوك     المجاالتته ن مجموع ما فسرإ، وبشكل عام ف   )α= ٠.٠٥( الداللة اين في ال ة من التب   الثالث

ر في           )٣١.٥( بلغاالبداعي الفردي    ة التغي والي لل     )∆F( حيث بلغت قيم ى الت ة   مجاالت عل  الثالث
ة   )٨.٧٠٤(، )٣٣.٤٠١) (١٠٧.٧٤٠( ستوى الدالل د م صائية عن ة إح يم ذات دالل ي ق ، وه
)٠.٠٥ =α( .     وتعكس هذه النتيجة سلوآيات القائد التي تعمل على تحفيز وإلهام التابعين من خالل

ك       جعل أعمال  ة، وذل ى وقيم ق  هم ذات معن ر في        عن طري شجع وتثي دير المدرسة طرق ت ديم م  تق
شارآة            العمل بطرق إبداعية  المعلمين   م في الم ق األهداف   في   ، وإتاحة الفرصة له وفير   ،تحقي  وت

دة          ،الدعم للمعلمين عن طريق تلبية حاجاتهم ورغباتهم وأهدافهم        ق فرص جدي  وذلك من خالل خل
 واعتبارهم نماذج ، تعكس هذه النتيجة مدى تمثل المعلمين بسلوآات مديريهم        آما. للتعلم والتدريب 

ل   .  في أدائهم القيادي   في تجسيدهم لسلوآات اإلبداع   قتدى بهم   ي دارس مث وعادة ما يعزز مديرو الم
د    بتمثلها   اإلبداعيةهذه السلوآات    ه،     وانتهاجها، مما ي ده ومحاآات ى تقلي ين إل ى  إضافة عو المعلم  إل

ألدوار               مدير المدرسة  ن تقديم أ دم صورة واضحة ل ة يق سلوآية المرغوب اذج ال وب من      للنم  المطل
ين  بذلك يضع  ف المعلمين القيام بها،   أساس للمعايير والتوقعات للسلوك المناسب والذي يدعو المعلم

ا مع دراسة   .بينهماز الثقة  يعزوت التوافق   إلى، مما يؤدي    إلى ممارسته    واتفقت الدراسة في نتائجه
سانين داع       ) ٢٠٠٨ (ع ي اإلب ة ف ادة التحويلي سمات القي ر ل ود أث ى وج ا إل ارت نتائجه ي أش والت

 آما  .ترتيب األبعاد حسب قوة أثرها في السلوك االبداعي        الدراسة في    نفساإلداري، واختلفت مع    
ع   ت م ائجاتفق ة  نت شةدراس صائية    ) ٢٠٠٥ ( البشاب ة إح ام ذي دالل ر ه ود أث رت وج ي أظه الت

  . وط العمل في أبعاد السلوك اإلبداعيلمصادر ضغ

ر   ما أ  :السؤال الخامس  ة  ممارسة  ث ادة التحويلي رات ،القي ة  والمتغي الجنس،   ( الديموغرافي
ي ل العلم رة ، والمؤه نوات الخب ة ممارس)وس ي درج ة ف ردة ومجتمع سلوك  منف ين لل ة المعلم

ر  داعي الف د  و  دي؟اإلب سؤال، فق ذا ال ة عن ه م ا لإلجاب تخدام ت وذجس يم درجالمت االنحدار   نم  لتقي
سلوك             ين لل داعي العالقة الكلية بين درجة ممارسة المعلم رات         اإلب ابع، والمتغي ر ت ردي آمتغي  الف

رى المتمثل  ستقلة األخ رات  الم ة والمتغي ادة التحويلي رة،  (ة بالقي نوات الخب نس، وس ل الج والمؤه
ام     ولاالجدضح  توو،  )R²(للمعلمين بواسطة معامل التحديد     ) العلمي ائج  ) ٧( و )٦(ذوات األرق نت

  .هذا التحليل
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ار        ): ٦(جدول   دد الختب وة   تحليل االنحدار المتع ة   ق ادة         العالق ردي والقي داعي الف سلوك االب ين ال ب
  .التحويلية والمتغيرات الديموغرافية

  النموذج
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

 F Sigقيمة متوسط المربعات

 ٠.٠٠٠ ٣٧.٠٨٦ ٧.٤٨٨ ٤  ٢٩.٩٥٣  االنحدار 
     ٠.٢٠٢ ٣٥٣ ٧١.٢٧٧  البواقي

       ٣٥٧ ١٠١.٢٣٠  المجموع

(r= ٠.544)      ( r²=0.296) 

ة متوسطة          ) ٦(يشير الجدول رقم     ة ارتباطي اك عالق ى أن هن ابع         إل ر الت ين المتغي ة ب وموجب
ردي( داعي الف سلوك االب اط   ) ال ل االرتب ة معام ت قيم د بلغ ة ق ستقلة مجتمع رات الم والمتغي
).544٠r=( ة ى قيم ادا عل ك اعتم ة إحصائيا وذل ستوى ،)F=37.086(، وهي دال د م ة عن  أهمي
)p< 0.000( نتائج إلى أن ممارسة القيادة التحويلية، والمتغيرات الديموغرافية معاال، آما تشير، 

داره  ا مق سرت م د ف سلوك اإل ) ٢٩.٦( ق ي ال ر ف ن التغي ين م دى المعلم ردي ل داعي الف ك  ،ب وذل
ة على قاعتمادا  ادة       لول . (r²=0.296)يمة معامل التحديد والبالغ رد لكل من القي ر المنف تعرف األث
ة ة  و،التحويلي رات الديموغرافي ي   ( المتغي ل العلم رة، والمؤه نوات الخب نس، س ة  )الج ي درج  ف

ردي      داعي الف سلوك اإلب ين لل د ممارسة المعلم درج،       ، فق دد المت ل االنحدار المتع م استخدام تحلي  ت
  .نتائج هذا التحليل) ٧ (ويظهر الجدول

دول  دار الم): ٧(ج ل االنح درجتحلي ان ت ادة ا لبي ر القي ةأث رة،لتحويلي نوات الخب نس، و س ،  والج
  .مين لسلوك للسلوك االبداعي الفرديوالمؤهل العلمي في درجة ممارسة المعل

 ∆Beta T R R² R² المتغير
Adj 
R² 

F∆ Sig 

القيادة 
  التحويلية

٠.٥١٥٠.٢٦٥٠.٢٦٥٠.٢٦٣١٢٨.٥٩٨٠.٠٠٠ ١١.٥١٥  ٠.٥٠١

 ٠.٠١٣  ٦.٢٧٩ ٠.٢٧٤ ٠.٠١٣ ٠.٢٧٨ ٠.٥٢٧  ٢.٥٩٩  ٠.١١٧ الجنس
سنوات 
 الخبرة 

-٠.٠١٦  ٥.٨٤٧ ٠.٢٨٤ ٠.٠١٢ ٠.٢٩٠ ٠.٥٣٨  ٢.٤١٨  ٠.١٠٨ 

ي الجدول  ائج ف شير النت ة ) ٧( ت ادة التحويلي ى أن القي رهي إل أ األآث ر  ،تنب ر األآب ا األث وله
) Beta=0.501، 0.000=Sig(حيث بلغت قيمة     ،ابي في السلوك االبداعي لدى المعلمين     وااليج

ة  ةإحصائياوهي دال ستوى الدالل د م ة .)α= ٠.٠٥(  عن ى قيم النظر إل ر  (R²) وب سر متغي د ف فق
ى        عي،  في التباين في السلوك االبدا     (R²=0.265)القيادة التحويلية ما مقداره      ك يعزى إل ولعل ذل

المعلمين                أن مدير الم   ام ب ة من اهتم ادة التحويلي سلوآيات القي د تحويلي ل ا يمارسه آقائ  ،درسة وم



 "...... العالقة بين ممارسة مديري مدارس محافظة الكرك للقيادة التحويلية و "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١١٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

رهم   ،وإثارة دافعيتهم  داع واالبت         ، واستثارة فك ى ممارسة اإلب ثهم عل ار  وح ى سلوك       ،ك نعكس عل  ي
ين دفعهم المعلم ذي ي رة   ال دة والمبتك ار الجدي ديم األفك ى تق ا إل ل  انتهاج و،ذاتي سلوآيات داخ ا آ ه
ة ة  .المدرس ت الدراس ة واتفق ع الحالي ةم ي Leithwood, K,& Others (1993) دراس  الت

داف الخاصة     ى األه رة عل ر مباش رة وغي ة مباش أثيرات قوي ة ت ادة التحويلي ى أن للقي توصلت إل
املين، و ل      أللع م العوام ى معظ ر عل وى والمباش أثير األق ة الت ية الداخلي روف المدرس ن للظ

ض   ي خ ة الت رات التابع ادة      والمتغي ات القي أثر بممارس دورها تت روف ب ذه الظ ة، وه عت للدراس
دارس   ي الم سائدة ف ة ال ة   .التحويلي ة دراس ع نتيج ت م ا اتفق اني  آم ي )ب ،٢٠٠٨ (القحط ، والت

ى     شجيعية            أشارت إل ة والحوافز الت رة العملي ا بطول الخب داعي يكون طردي سلوك اإلب أثير ال أن ت
ا ام اإلدارة العلي ا اتف .ودعم واهتم ع دراسة آم ة،Lucks (2002(قت م  Medinna ( ودراس

داع   أأن للقيادة التحويلية   إلى  أشارت نتائجها   إذ   2000) سلوآات المرتبطة باإلب ا  . ثر في ال ا  أم فيم
ين   ، و لمعلمينقل تنبؤا في السلوك االبداعي لدى       لمتغيرات الديموغرافية فقد آانت أ    ايتعلق ب  آما يب

م  دول رق د  هنفإ) ٧(الج ة توج ة عالق صائيةإذات دالل ة  ح ستوى الدالل د م ين ) α= ٠.٠٥( عن ب
ر ةالمتغي نس (ات الديموغرافي رة ،الج نوات الخب ين ، و) وس ابع ب ر الت داعي ( المتغي سلوك االب  ال
ردي    ين في   التباساهم في تفسير    قد   ويتبين أن متغير الجنس      ،)الفردي داعي الف  حيث   ،السلوك االب

ق في      ،)∆R²(ة   قيم اعتمادا على ذلك  إلى التباين و   )٠.٠١٣( أضاف ما قيمته   ر   أما فيما يتعل متغي
رة   ائ    سنوات الخب ين نت ا         فتب درج أن هن ل االنحدار المت ة إحصائية إال أن        ج تحلي ة ذات دالل ك عالق

ة       ، )٠.١٠٨-(حيث بلغت    (Beta)هذه العالقة ضعيفة وعكسية، ويستدل على ذلك من خالل قيم
ر        ر سنوات الخب سلوك اإل     ةوأن مقدار ما أضافه متغي اين في ال سير التب داعي  في تف ردي ب غ  الف   بل

ة   )٠.٠١٢( ى قيم ادا عل ك اعتم ام .)∆R²( وذل شكل ع رات   إ ف، وب سرته المتغي ا ف وع م ن مجم
ة     ( المستقلة رات الديموغرافي سلوك اإل         )القيادة التحويلية، والمتغي اين في ال ردي    من التب داعي الف  ب

ين  غللمعلم ي   و ،%)٢٩ (بل ر ف ة التغي ت قيم ستقلة     )∆F (بلغ رات الم والي للمتغي ى الت عل
ة    )٥.٨٤٧(، )٦.٢٧٩(، )١٢٨.٥٩٨( ستوى الدالل د م صائية عن ة إح يم ذات دالل ي ق   ، وه
)٠.٠٥ =α(.      ردي    المؤهل العلمي أثر في السلوك اإل       ولم تظهر نتائج التحليل أن لمتغير بداعي الف

ا عدم         ،)٢٠١٠خلف،  (واتفقت الدراسة في نتائجها مع دراسة        لدى المعلمين،   والتي بينت نتائجه
روق  وجود ة  ذات ف ين  إحصائية  دالل ات  ب ة الدراسة   إجاب ادة    حول  عين ين القي ة ب ة   العالق التحويلي

ين و داعب زى اإلب ة والشخصية  اإلداري تع رات الديموغرافي ر،(للمتغي نوات العم رة، س  الخب
ا اتفقت مع دراسة     )العلمي  والمؤهل  سى  ، آم ي عي ا   ،)٢٠٠٦ (بن ى  والتي أش عدم وجود   رت إل

ة       ادة التحويلي ر القي و أث املين نح ات الع ي اتجاه صائية ف ة إح روق ذات دالل ي ف زى ف األداء تع
ة إحصائية                    روق ذات دالل وظيفي، وجود ف لمتغيرات الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى ال

رة  فيفي اتجاهات العاملين نحو أثر القيادة التحويلية       ر الخب اختلفت   في حين   ، األداء تعزى لمتغي
ى   و، Gerjovicch (1998(الدراسة الحالية مع دراسة نتائج  ا إل عدم وجود   التي أشارت نتائجه

يم             م نحو التعل اه المعل ين اتج ين الجنس والعمر والمؤهل العلمي وب ة إحصائية ب ة ذات دالل عالق
اعي ردي والجم داعي الف ا اإلب ت ، آم ضا اختلف ع أي ائج م ة نت ي ، Fuentes (1996)دراس والت

ة من أجل   ادة اإلداري ن حيث القي ة إحصائية م روق ذات دالل دم وجود ف ى ع ا إل أشارت نتائجه
  .اإلبداع والتغيير تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة
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  نتائج الدراسة والتوصيات

  االستنتاجات

  :  يمكن استنتاج ما يلي، ومناقشتهاالدراسةفي ضوء نتائج 

  .ن يمارسون القيادة التحويلية بدرجة متوسطةأن المديريأظهرت نتائج الدراسة  .١

 .السلوك االبداعي الفردي بدرجة متوسطة نيمارس المعلمو .٢

ا     .٣ ة بأبعاده ادة التحويلي ين القي ة إحصائيا ب طة، ودال ة، ومتوس ة موجب ة ارتباطي ود عالق وج
 .األربعة متفرقة ومجتمعة، وبين السلوك االبداعي الفردي لدى المعلمين

ادة التح .٤ ةأن القي ؤ م ويلي ي متنب سلوك اإل ه صائية لل ة إح ط ذو دالل داعي توس دى ب ردي ل الف
ين االت المعلم ر مج ا، وأن أآث سلوك اإل    القي ي ال ؤا ف ة تنب دى   دة التحويلي ردي ل داعي الف ب

ة مجال ثم ، التأثير المثاليمجال الدافعية اإللهامية يليه     مجالالمعلمين آان    ،  االستثارة الفكري
  . االعتبار الفردياللمجولم يكن هناك أثر 

  
  التوصيات

دورات      ضرورة  .١ ضاعهم ل ديرين بإخ دى الم ة ل ادة التحويلي ات القي ة ممارس ام بتنمي االهتم
ة ل،تدريبي ال، وورش عم ذا المج ي ه ة ف اءات تربوي اءاتهم ولق ع آف ق ، من أجل رف  وتعمي

 .إدراآهم لمفهوم القيادة التحويلية

  .رش علمية وعملية في مجال اإلبداع وو،إخضاع المعلمين لدورات تدريبيةضرورة  .٢

ة    ضرورة ت   .٣ سهيالت المادي أنها أن تعزز ممارسة                  وفير الت ي من ش ية، الت ة المدرس  في البيئ
  .القيادة التحويلية، وترسخ مبادئ اإلبداع واالبتكار

ة            إجراء   .٤ دراسات تتناول القيادة التحويلية وتأثيرها على متغيرات تنظيمية أخرى مثل الفاعلي
  . والوالء التنظيمي، والرضا الوظيفيفي العمل

  
   واألجنبيةالمراجع العربية

 سلوك  القيادة أسلوب بين العالقة" .)٢٠٠٣(. سلطان ،تايه أبو داعي  وال ردي  اإلب  دراسة : الف
ة  ديرين  ميداني ين  للم شرآات  في  األردني صناعية  ال رى  ال وم  دراسات  ."الكب ة  العل  .اإلداري

٣٨٦-٣٧١ .)٣٠(٢.   

 املين  لدى اإلبداعي السلوك في العمل ضغوط مصادر أثر" ).٢٠٠٥ (.سامر ،البشابشة  الع
  ٣٥٢-٣٢٨ .)٢(٣٢. اإلدارية العلوم ".العربية البوتاس شرآة في
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   سى د ،بني عي ة في         " .)٢٠٠٥. ( احم ى األداء في المؤسسات العام ة عل ادة التحويلي ر القي أث
  . األردن.عمان. األردنية معةالجا .ماجستير غير منشورة  رسالة".دراسة ميدانية: األردن

  داع ا (.)٢٠٠٢(. فتحي  ،جروان ه  إلب اييره  – مفهوم ه  – مع ه  – قياسه  – نظريات  - تدريب
  .األردن .عمان .الفكر دار .اإلبداعية العملية حلامر

  د ،خلف ة " .)٢٠١٠( . محم ادة  عالق ة  القي داع  التحويلي دى  اإلداري باإلب سام  رؤساء  ل  األق
اديميين ي األآ ة ف المية الجامع زة اإلس شورة  ". بغ ر من ستير غي الة ماج ة .رس  الجامع

  . فلسطين.غزة. ميةاإلسال

 ة           ). "٢٠٠١. ( شروق ،الشلهوب ادات التربوي دى القي ة ل درجة امتالك سمات القيادة التحويلي
دةإلدارات ات بج يم للبن ة والتعل شورة. " التربي ر من ستير غي الة ماج ة. رس ك جامع  المل

  .السعودية. عبدالعزيز

 على مسحية دراسة:  اإلداري باإلبداع وعالقتها التحويلية القيادة). ٢٠٠٦( .دمحم ،عازميال 
الة  ."الداخلية وزارة ديوان في المدنيين العاملين شورة  ماجستير  رس ر من ة .  غي ايف  جامع  ن
  .السعودية .الرياض .العربية

 ا بال      " ).٢٠٠٦. ( منصور ،العتيبي ر اإلداري وعالقته ادة ا أنماط التفكي ة في مجال    قي لتحويلي
ة العرب اإلشراف  ة بالمملك ادات التربوي ة نظر بعض القي ن وجه وي م سعوديةالترب ة ال  ".ي

  . السعودية.مكة المكرمة. أم القرىجامعة . منشورةأطروحة دآتوراه غير 

 توفر ومدى التحويلية القيادة خصائص بين العالقة). "٢٠٠٤( .ناصر بن مشهور ،العمري 
ك  جامعة .منشورة غير ماجستير رسالة ".الشاملة ةالجود إدارة مبادئ  .الرياض . سعود  المل

  .السعودية

 دور القيادة التحويلية في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية في         . ")٢٠٠٨ (. سناء ،عيسى
  . فلسطين.الجامعة اإلسالمية غزة. رسالة ماجستير غير منشورة". محافظات غزة

 ه ي  ،الفقي ن عل د ب ا       ".)٢٠٠٦ (. محم يم وعالقته ة والتعل ديري التربي ة لم ادة التحويلي القي
سعودية  ة ال ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ة إلدارات التربي ة التنظيمي ة  أطرو".بالفاعلي ح

  . السعودية.المكرمة مكة .القرىجامعة أم  .دآتوراه غير منشورة

 اني الم،القحط ة). أ ٢٠٠٨( . س ادة اإلداري وذج ا: القي و نم ول نح الميالتح ادي الع  .٢ط. لقي
  . السعودية.الرياض. فهدبة الملك مكت

 ريم  ،القحطاني سلوك اإلداري          الع ".)ب .٢٠٠٨( . م ؤثرة في ال ادات    وامل الم داعي للقي اإلب
ة            النسائية   اإلدارية الي بمنطق يم الع ة   دراسة مطبقة على منظمات التعل ة المكرم الة   ."مك  رس

  . السعودية .الرياض. زيز جامعة الملك عبدالع.منشورةماجستير غير 
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 )١(الملحق رقم 

  أختي المعلمة/ أخي المعلم 

   ورحمة اهللا وبرآاتهالسالم عليكم 

ة                 " يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان       ادة التحويلي دارس محافظة الكرك للقي ديري م ين ممارسة م العالقة ب
ين ردي للمعلم داعي الف سلوك االب ة ." وال تبانة المرفق ة االس يكم لتعبئ ار عل ع االختي د وق ا ، وق رم بتعبئته ا التك  راجي
  .تي ستدون ستعامل بسرية، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلميبموضوعية، علما بأن المعلومات ال

  .شاآرا لكم تعاونكم وحسن استجابتكم

  :  في الفراغ المناسب) ×(ضع إشارة : الجزء األول

    أنثى  ذآر   الجنس

  سنوات فأآثر 10  سنوات10 سنوات إلى أقل 5من    سنوات5أقل من     سنوات الخبرة 

  دراسات عليا دبلوم+  بكالوريوس  بكالوريوس  المؤهل العلمي 

  
) X( عالمة يقيس هذا الجزء درجة ممارسة مدير المدرسة للقيادة التحويلية، يرجي وضع: لجزء الثانيا

 في المكان المناسب 

  درجة الموافقة
  الفقرات  الرقم

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما

  التأثير المثالي  تطوير:المجال األول

            المدرسة في حقيقي إلهام مصدر المدير يعد  ١

            سلوآه وممارساته في الوضوح على المدير يحرص ٢

            به حتذىي ونموذجا آقدوة المدير يعمل ٣

٤  
سم  دير  يت اته    الم ة في ممارس اء   بالمرون ة بن ى  القيادي  عل
 في المدرسة الراجعة التغذية

          

            يمارس المدير قيادة التغيير قوال وعمال  ٥

  الدافعية اإللهامية:المجال الثاني

            ملموس واقع إلى الرؤى تحويل على قادر ١

            هو متوقع ما تفوق إنتاجية تحقيق إلى يسعى ٢

            مبتكرة بطرق المشكالت حل على يشجع ٣

            الواحد الفريق روح دعم على يعمل ٤

            الجيد للعمل أدائهم عند للموظفين تقديره عن يعبر ٥
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  االعتبار الفردي: المجال الثالث

           لدى المعلمين والثقة وااللتزام الحماس يغرس ١

            المعلمين بين الفردية الفروق يراعي ٢

           بها ويعترف اآلخرين مجهودات يقدر ٣

٤ 
شجع  ى  ي ر  عل ار  عن  التعبي ى  األفك و تعارضت   حت  مع  ل
 أفكاره

          

            المستمر الذاتي التعليم على يرآز ٥

  الفكرية االستثارة: المجال الرابع             

            آرائهم ومقترحاتهم تبرير المعلمين من المدير يطلب  ١

٢  
 إلثارة المدرسة داخل تتم البناءة التي األنشطة المدير يعزز

 المعلمين التنافس بين
          

٣  
ه  المدير يطلع املين مع ى   الع دعين   عل نهم  انجازات المب  م

  خبراتهم من لالستفادة
          

٤  
ه  ى  يحفز المدير العاملين مع داد  عل ة   إع  البحوث اإلجرائي

  التربوية والدراسات
          

٥  
داع  تنمية على المدير ليعم دى  اإلب دهم   ل ين  بتزوي  المعلم

 المناسبة بالمعرفة
          

  
في ) X(يقيس هذا الجزء درجة ممارسة المعلم للسلوك االبداعي الفردي، يرجي وضع عالمة : الجزء الثالث

 المكان المناسب 

  درجة الموافقة
  الفقرات  الرقم

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما

    استكشاف الفرص:ولالمجال األ

          أسعى إلى طرح أفكار إبداعية جديدة وتوفيرها للمعلمين     ١

            أضع رؤية واضحة لتحقيق األهداف المنشودة   ٢

            أشجع المبدعين والطلبة المتميزين ٣

٤  
ا          أسعى لالطالع على تجارب اآلخرين اإلبداعية وتوظيفه

 داخل المدرسة
          

             لحلهاحدوثها الممكن ة مشكالت العملأخطط لمواجه  ٥
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  الحرآية الفكرية: المجال الثاني

           .ألساليب العمل جديدة أفكار تقديم على القدرة لدي ١

            بعدم صحته أقتنع عندما موقفي تغير في أتردد ال ٢

٣ 
رة  بين أساليب العمل في تغييرات إحداث على أحرص  فت
 .وأخرى

          

            .منه لالستفادة لرأيي المخالف الرأي معرفة على أحرص ٤

            مختلفة زوايا من لألشياء النظر على القدرة لدي ٥

  االختبار العلمي:  المجال الثالث

١ 
شكلة  حل  عند ا  م اً  استغرق  م  المعلومات  دراسة  في  وقت
 جمعتها التي

          

٢ 
دي  درة  ل ى  الق ديم  عل ول  تق دة  حل ي  للمشكالت  جدي  الت

  العمل في تواجهني
          

٣ 
 حلول عن والبحث الجديدة واألساليب األفكار بتبني أبادر

 العمل لمشكالت
          

           العمل مهام تحليل على القدرة لدي ٤

            أفكاري تنظيم على القدرة لدي ٥

  التحدي:  ل الرابعالمجا

١  
ة         ر مألوف دة غي أفضل التجربة والخوض في مجاالت جدي

  من قبل اآلخرين 
          

٢  
 لمواجهة السريعة والحلول األفكار طرح على القدرة لدي

 .العمل مشاآل
          

٣  
ي  ر الت صياع لألوام دم االن ل وع ي العم ة ف أرفض الرتاب

  تحد من اإلبداع
          

            أميل إلى القيام بأعمال ذات مخاطر عالية  ٤

٥  
ى         ا ينطوي عل دة رغم م اليب عمل جدي وم بتجريب أس أق

 رذلك من مخاط
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  التطبيق: المجال الخامس

           أقوم بتجريب أساليب عمل جديدة ومبتكرة  ١

           أعمل على وضع المقترحات موضع التنفيذ  ٢

            أسعى إلى تطبيق األفكار الحديثة  ٣

           أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال وأتقبل النتائج  ٤

             األفكار اإلبداعيةُيوفر لي الدعم المادي والمعنوي لتطبيق  ٥

 


